Wyszukiwanie w bazie ZentrallblathMATH
By przejść do okienka właściwego wyszukiwania w bazie ZentrallblathMATH kliknij
Simple Search, znajdujący się po lewej stronie.

Wyszukiwanie proste

Zostałeś przeniesiony do okna Wyszukiwania prostego. Aby rozpocząć wyszukiwanie
musisz stworzyć frazę wyszukiwawczą według wytycznych (1),korzystając z
określników pól wyszukiwawczych (2). Przykłady gotowych fraz wyszukiwawczych
podane są poniżej pola wyszukiwania (3). Wyszukiwanie w indeksach takich jak
autor, tytuł itd. można ze sobą łączyć. Frazę wyszukiwawczą wpisujemy w polu
Query, a wyszukiwanie zatwierdzamy przyciskiem Search (4). Dodatkowo poniżej
przycisku uruchamiającego wyszukiwanie możemy określić format, w jakim chcemy
widzieć wyświetlane dane oraz rodzaj opisu pomiędzy skróconym, a pełnym.

Kliknięcie przycisku Search przeniesie nas do wyników wyszukiwania. W polu
Display (1) możemy określić ile wyników chcemy widzieć na stronie wyszukiwania.
Każdy z wyświetlonych rekordów możemy pobrać w różnych formatach (2). Ponadto
interesujące wyniki wyszukiwania możemy oznaczać, zaznaczając kwadracik przy
każdym z nich. Wybierając odpowiednią wartość (3) możemy decydować, czy
chcemy widzieć całość wyników wyszukiwania, czy jedynie rekordy przez nas
wybrane.

Wyszukiwanie zaawansowane

Aby skorzystać z wyszukiwania zaawandowanego kliknij odnośnik Advanced Search
w głownym oknie widoku bazy.

Zostałeś przeniesiony do okna wyszukiwania zaawansowanego. Możesz w nim
dokonać wyszukiwania bez wpisywania operatorów pól, jak w przypadku
wyszukiwania prostego. Wyszukiwanie w poszczególnych indeksach można ze sobą
łączyć (poprzez użycie kilku pól na raz).
Aby rozpocząć wyszukiwanie wybierz indeksy, w których chcesz wyszukiwać (1).
Jeśli chcesz wykorzystać kilka indeksów lub któryś wykluczyć z wyszukiwania
wybierz odpowiedni operator (2) spośród dostępnych (and - i, or - lub, not - nie). Jeśli
chcesz, możesz skorzystać z określenia roku publikacji (3) danego materiału.
Wyszukiwanie zaawansowane pozwala także zawęzić wyniki do określonego typu
dokumentu (4), którymi są artykuł z czasopisma, książką, artykuł w pracy zbiorowej.
Całość wyszukiwania, podobnie jak w wyszukiwaniu prostym możemy wyświetlić w
kilku formatach oraz wybrać pomiędzy widokiem wszystkich rekordów a rekordów
przez nas oznaczonych (5) (po wyświetleniu listy wyników nadal istneje możliwość
dopasowania widoku). Jeśli nasza kwerenda jest przygotowana, wciskamy przycisk
Search (6) by rozpocząć wyszukiwanie.

